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Resumo: 

 

Pesquisar como os instrumentos terminológicos de tratamento semântico da informação 

podem contribuir para a organização da informação legislativa na Câmara dos Deputados. 

Serão identificados os instrumentos terminológicos utilizados no tratamento semântico da 

informação na Câmara dos Deputados, tais como glossários, taxonomias e tesauro, dentre 

outros. Serão analisadas as diretrizes e práticas de representação e recuperação da 

informação nos sistemas de informação da Câmara dos Deputados. Será analisada a 

integração dos instrumentos terminológicos nos sistemas de informação da Câmara dos 

Deputados e, por fim, será analisada a organização da informação legislativa integrada ao 

modelo de Arquitetura da Informação proposto na Câmara dos Deputados.  
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2. APRESENTAÇÃO:  

 

 

A Câmara dos Deputados possui diversos sistemas de informação que contém 

dados, informações, serviços e produtos oferecidos pelo órgão, boa parte deles 

disponíveis aos usuários internos e externos via Portal da Câmara dos Deputados. No 

entanto, para garantir o acesso, é necessário que essa gama de informação esteja 

organizada para permitir a busca, a pesquisa e, principalmente, a sua recuperação.  

A organização semântica, por meio do desenvolvimento e uso de instrumentos de 

controle terminológico, é um dos mecanismos que a Ciência da Informação possui para 

garantir a recuperação e o acesso da informação. Dentre os instrumentos de controle 

terminológico que a Ciência da Informação pesquisa estão os vocabulários controlados, 

os tesauros, as taxonomias e, mais recentemente, as ontologias especializadas. Esses 

instrumentos têm a função de permitir a representação e a recuperação dos assuntos e 

conteúdos informacionais. Outros instrumentos, como os glossários, têm função mais 

ampla, pois inclui a realização do controle terminológico e a comunicação entre 

especialistas e entre estes e o público leigo.  

A Câmara dos Deputados, por intermédio do Centro de Documentação e 

Informação, desenvolve e gerencia alguns desses instrumentos de controle terminológico 

que são: o Tesauro da Câmara dos Deputados (TECAD), o Glossário do Portal da 

Câmara dos Deputados; os glossários de negócio, homologados por alguns setores e 

unidades administrativas; taxonomias de alguns sistemas de informação, a exemplo do 

utilizado pelo Departamento de Apoio Parlamentar (DEAPA) na oferta de serviços e 

produtos voltados especialmente para os parlamentares e sua assessoria.  

Dada a importância desses instrumentos de controle terminológico para a 

representação e a recuperação da informação, principalmente aquelas disponíveis no 

Portal da Câmara dos Deputados, é imprescindível aprofundar os estudos teóricos e 

metodológicos sobre esse tema. Não só para que os instrumentos desenvolvidos pela 

Câmara dos Deputados possam ser aperfeiçoados, mas para que também possa haver 

inovação com relação à organização e recuperação semântica da informação, 

principalmente legislativa. A inovação a que se refere e se justifica a formação e 

composição desse Grupo de Pesquisa e Extensão (GPE) diz respeito não apenas ao 

melhor uso das novas ofertas tecnológicas, incluindo as Tecnologias da Informação e 



Comunicação (TICs), mas também às novas demandas por maior participação e controle 

social da sociedade brasileira.  

 
3. PROBLEMA:  

 

Como os instrumentos terminológicos de tratamento semântico da informação 

podem contribuir para a organização da informação legislativa na Câmara dos Deputados.  

 

 
4. OBJETIVOS:  

 

1. Identificar os instrumentos terminológicos utilizados no tratamento semântico da 

informação na Câmara dos Deputados;  

2. Analisar as diretrizes e práticas de representação e recuperação da informação 

nos sistemas de informação da Câmara dos Deputados;  

3. Analisar a integração dos instrumentos terminológicos nos sistemas de 

informação da Câmara dos Deputados;  

4. Analisar a organização da informação legislativa integrada ao modelo de 

Arquitetura da Informação proposto na Câmara dos Deputados.  

 
 
5. JUSTIFICATIVA:  

 

As peculiaridades da administração pública, tais como a constante escassez de 

recursos financeiros e de pessoal; mudanças periódicas de governo e a consequente 

volatilização da estratégia administrativa, entre outros, muita vezes não são observados 

nos estudos de organização da informação. A ênfase é dada na questão tecnológica, 

ignorando outras questões intrínsecas ao desenvolvimento e uso dos sistemas de 

informação. 

A estrutura informacional do legislativo, tanto federal como estadual é pouco 

estudada, devido a suas singularidades e dificuldade de replicação de resultados. 

Contudo, o estudo de algumas práticas comuns na organização da informação de 

empresas privadas, instituições de ensino e pesquisa e mesmo grandes fábricas pode ser 

transposto e aplicado na administração pública.  



Este trabalho visa auxiliar o desenvolvimento de políticas de informação, 

reforçando sua importância para a melhoria dos processos e da tomada de decisão nas 

áreas administrativa e legislativa da Casa. 

 
6. REVISÃO DA  LITERATURA 

 

Para Dahlberg (1993, p. 211), a origem da Organização do Conhecimento (OC) 

reside nas preocupações de Paul Otlet e Henri La Fontaine, no início do século XX, às 

quais foram se juntando documentalistas e cientistas da informação e, “desde a obra de 

Wüster1, os terminólogos se envolveram também com o assunto.” 

Para Fujita (2008) e Martinéz Tamayo e Valdez (2008), apesar das origens remotas 

na Teoria do Conhecimento, desde a Antiguidade, o reconhecimento da identidade e da 

conformação do campo científico denominado Knowledge Organization (KO) ganharam 

destaque e fortalecimento com a criação e início dos trabalhos da International Society for 

Knowledge Organization (ISKO), a partir de 1993. 

No entanto, Barité (2000) afirma que a organização do conhecimento é uma 

disciplina de formação recente, que estuda as leis, os princípios e os procedimentos pelos 

quais se estruturam o conhecimento especializado em qualquer disciplina. O objeto de 

estudo da organização do conhecimento é o conhecimento socializado e registrado, e, no 

que diz respeito à Biblioteconomia e Documentação, abrange o desenvolvimento teórico e 

prático para a construção, gestão e o uso de classificações científicas, taxonomias, 

nomenclaturas e linguagens documentais.  

Para Dahlberg (1993; 2006), organização do conhecimento é a ciência que ordena, 

estrutura e organiza sistematicamente as unidades de conhecimento (conceitos) de 

acordo com os seus elementos de conhecimento inerentes (características) e a aplicação 

desses conceitos e classes de conceitos ordenados para melhor identificar e representar 

os conteúdos de objetos ou indivíduos. A partir dessa organização do conhecimento 

criam-se ferramentas que apresentam a interpretação organizada e estruturada do objeto, 

chamados de Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC). 

Enquanto ciência, a organização do conhecimento se ocupa dos seguintes 

                                                 
1
 Eugène Wüster (1898-1977) foi um austríaco que, nos anos 1930, realizou estudos científicos na área 

da terminologia com foco nos termos em suas áreas de especialidade para uma comunicação 
precisa e sem ambiguidade entre os cientistas e, com isso, estabeleceu as bases da futura Teoria 
Geral da Terminologia (TGT). 



aspectos: dos fundamentos teóricos e aplicações práticas do desenho e construção de 

Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC), tanto gerais quanto especializados, 

assim como das técnicas de organização de conhecimento, incluindo aquelas que usam a 

linguagem natural; da influência de outras disciplinas na organização do conhecimento, 

tais como a linguística e a terminologia; assim como da influência da organização do 

conhecimento em outras disciplinas e, por fim, da pesquisa, educação, treinamento, 

normalização, questões éticas e legais, gestão e tecnologia referentes à organização do 

conhecimento, seus especialistas e organizações (DAHLBERG, 2006). 

Dahlberg (2006) traça uma analogia entre a estrutura da matéria e o grau de 

complexidade de representação do conhecimento, aí incluídos os elementos do 

conhecimento (características de conceitos), unidades de conhecimentos (os próprios 

conceitos), unidades mais amplas de conhecimento (combinação de conceitos) e 

sistemas de conhecimento (entidades compostas de unidades de conhecimento 

arranjadas numa estrutura coesiva, adequadamente planejada). Esses diferentes níveis 

do conceito têm, portanto, impacto na organização e representação do conhecimento. 

Apoiadas nessa visão de conceito de Dahlberg, Brascher e Café (2008) afirmam 

que organização do conhecimento é o processo de modelagem do conhecimento que visa 

a construção de representações do conhecimento. Esse processo tem por base a análise 

do conceito e de suas características para o estabelecimento da posição que cada 

conceito ocupa num determinado domínio, bem como das suas relações com os demais 

conceitos que compõem esse sistema nocional. Brascher e Café (2008) descrevem a 

organização do conhecimento também como um processo cognitivo, pois a representação 

construída não se restringe ao conhecimento expresso por um autor, mas é fruto de um 

processo de análise de domínio que procura refletir uma visão consensual sobre a 

realidade que se pretende representar.  

 

O termo Sistema de Organização do Conhecimento (SOC) é uma tradução para o 

português do original inglês Knowledge Organization System (KOS). O termo foi proposto 

pelo Networked Knowledge Organization Systems Working Group na primeira 

Conferência da ACM Digital Libraries em 1998, Pittsburgh, Pennsylvania. Assim como a 

sigla KOS, utilizada com frequência na literatura, adotou-se o correspondente SOC em 

português. Os SOC ou esquemas de representação do conhecimento, como alguns 

autores preferem denominar, são encontrados na literatura das áreas de Ciência da 

Informação, Biblioteconomia e Documentação para designar instrumentos que fazem a 



tradução dos conteúdos dos documentos originais e completos para esquemas 

estruturados sistematicamente, que representam esse conteúdo, com a finalidade 

principal de organizar a informação e o conhecimento e, consequentemente, facilitar a 

recuperação das informações contidas nos documentos (CARLAN, 2010). 

Para Hodge (2000), os Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC) 

englobam todos os tipos de instrumentos usados para organizar a informação e promover 

o gerenciamento do conhecimento e constituem o “coração” dos Sistemas de 

Recuperação da Informação (SRI) das bibliotecas, museus e arquivos, no ambiente físico, 

e, principalmente, no ambiente web. 

Hjorland (2007apud CARLAN, 2010) refere-se aos Sistemas de Organização do 

Conhecimento (SOC) como ferramentas que apresentam a interpretação organizada de 

estruturas do conhecimento, também chamadas de ferramentas semânticas. Os SOC são 

estruturas sistemáticas que visam a construção de modelos abstratos do mundo real, 

representando os conceitos de um domínio. Essas ferramentas semânticas são utilizadas 

para o tratamento da informação viabilizando a recuperação da informação, tanto no 

ambiente informatizado como no tradicional. 

Segundo Boccato (2011), os sistemas de recuperação da informação de bases de 

dados eletrônicas, catálogos coletivos informatizados, bancos de dados, repositórios, 

portais, gerenciadores de publicações eletrônicas, bem como as páginas na web 

requerem Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC) que permitem a 

representação temática de recursos informacionais nos meios impresso e eletrônico, 

armazenados em acervos locais de bibliotecas tradicionais ou em bibliotecas digitais ou 

virtuais disponíveis na internet. Tais SOC são instrumentos que possibilitam a 

organização de estruturas semânticas de conhecimento e são compostos pelos sistemas 

de classificação, listas de cabeçalhos de assunto, taxonomias, tesauros, ontologias, entre 

outras linguagens documentárias já bastante conhecidas e utilizadas pelos bibliotecários 

em sua prática profissional.  

Segundo Lara (2001), para que a linguagem documentária atue como um modo de 

organização e desempenhe o papel de instrumento de comunicação é preciso reunir 

algumas qualidades, tais como: a) funcionar como código inteligível e fonte para a 

interpretação do sentido e; b) caracterizar-se como metalinguagem e incorporar o usuário 

como integrante do processo. Essas características dependem do rigor metodológico 

utilizado na sua construção, principalmente quanto à normalização semântica. ”Para 



funcionar como metalinguagem e integrar o usuário como participante do processo, a 

linguagem documentária deve utilizar referências de linguagem e de significado que 

sejam razoavelmente compartilhadas”, em referência às garantias literária e de usuário 

prescritas para o desenvolvimento desses tipos de sistemas (LARA, 2001, p.234). 

Moreiro González (2011, p. 41) aponta diversos fins para os Sistemas de 

Organização do Conhecimento (SOC), que são: 

 permitir categorizar recursos com esquemas de organização determinados, 

para facilitar sua posterior recuperação,  

 permitir ao usuário interpretar estruturas de conhecimento de maneira 

organizada,  

 contribuir para melhorar a eficiência dos serviços de informação,  

 buscar a terminologia específica das instituições,  

 muitas vezes, provêm do trabalho cooperativo em âmbito empresarial. 

Hodge (2000) aponta algumas características comuns dos Sistemas de 

Organização do Conhecimento (SOC) usadas em organização de bibliotecas digitais: 

 cada SOC impõe uma visão particular do mundo, de uma coleção e de seus 

itens; 

 a mesma entidade pode ser caracterizada de diferentes maneiras, 

dependendo do SOC que é usado;   

 deve haver identificação suficiente entre o conceito expresso no SOC e o 

objeto do mundo real, ao qual aquele conceito se refere, pois quando uma 

pessoa procura algo sobre determinado objeto, o SOC deve ser capaz de 

conectar o conceito do objeto com sua representação no sistema. 

Porém, os estudos de Hodge (2000) e do Networked Knowledge Organization 

Systems/Services (2010) apontam que os Sistemas de Organização do Conhecimento 

(SOC) possuem características distintas para determinados contextos de aplicação. A 

partir da classificação de Hodge (2000), Boccato (2011) considera que as normas 

ANSI/NISO Z39.19-2005, BS 8723 e a ISO 25.964 demonstram que existem atuações e 

tratamentos diferenciados para os diversos sistemas de organização do conhecimento, tal 

como aqueles reunidos e sistematizados a seguir: 

1. Classificação e Categorização: 



a) Anéis de Sinônimos: conjunto de termos considerados equivalentes para fins de 

recuperação. Eles são aplicáveis a interfaces de sistemas automatizados de informação 

no acesso aos conteúdos informacionais que utilizam a linguagem natural como 

instrumento de recuperação.  

b) Sistemas de Classificação: linguagem documentária hierárquica, pré-

coordenada, formada por signos artificiais que apresentam uma relação de 

superordenação e subordinação entre si, em que cada conceito é superior ao conceito 

seguinte, apresentando-se, dessa maneira, numa estrutura normativa. (BOCCATO, 2008, 

p. 273). Sua aplicação dá-se, normalmente, para fins de indicar sua localização nas 

estantes, nos catálogos e nos próprios sistemas de classificação. 

 Segundo Chowdhury e Chowdhury (2007), há classificações dos seguintes 

tipos, seguidas de alguns exemplos: 

 Classificações enumerativas: todas as classes e assuntos possíveis, desde 

os mais simples até os mais complexos, são enumerados. O esquema das 

classes superordenadas, coordenadas e subordinadas é apresentado em 

forma de notação enumerativa e hierárquica e, por isso, pode ser facilmente 

consultado e localizado pelos usuários, assim como permite fazer um mapa 

mental do assunto. Por ser uma classificação pré-definida, no entanto, é 

também mais rígida e limitada às classes enumeradas. Um exemplo é a 

Classificação da Biblioteca do Congresso Americano (LCC).  

 Classificações analítico-sintéticas: o assunto de um dado documento será 

dividido entre seus elementos constituintes. O esquema de classificação 

será usado para localizar notações para cada um desses elementos que, por 

sua vez, devem ser reunidos, em observância a determinadas regras, para 

formar o número final. Proveem várias tabelas auxiliares de assuntos e 

regras que evitam a necessidade de uma longa lista de classes. Essas 

características dão maior flexibilidade, mas também tornam o trabalho dos 

classificadores mais complexo uma vez que eles precisam construir 

números em alguns assuntos específicos e não apenas selecionar de uma 

lista. Tanto a Classificação Decimal de Dewey (CDD) quanto a Classificação 

Decimal Universal (CDU) são tipicamente classificações analítico-sintética.  

 Classificações facetadas: lista as várias facetas de cada assunto ou a classe 

principal e provê um conjunto de regras para a construção de números de 



classe. No entanto, qualquer componente ou faceta de um assunto pode se 

encaixar em uma ou mais das cinco categorias fundamentais delineadas por 

Ranganathan2. O classificador precisa, então, descobrir as várias facetas do 

assunto e construir, ele mesmo, um número de classificação, o que lhe 

permite representar de forma flexível tanto assuntos simples, quanto 

complexos. Um exemplo é a Classificação de Colon (CC), desenvolvido por 

Ranganathan, sistema este utilizado em algumas bibliotecas da Índia, do 

Sudão e do Reino Unido. As ideias ranganathianas contribuíram 

significativamente no desenvolvimento de tesauros facetados, a exemplo do 

Thesaurofacet, publicado em 1965. 

 

c) Sistemas de classificação de negócios para gerenciamento de registros: 

conjunto de termos organizados hierarquicamente, a partir da superordenação e 

subordinação existente entre si, para tratar, classificar e controlar informações 

geradas por uma corporação para sua recuperação, manutenção, eliminação de 

registros, entre outras informações corporativas. Existem vários tipos de 

sistemas de classificação: numérico, cronológico, alfabético (assuntos gerais), 

tipo do negócio ou atividade.  

 

d) Listas de cabeçalhos de assunto: linguagens pré-coordenadas, controladas, 

de estruturas associativa ou combinatória de palavras ou expressões de 

diversas áreas do conhecimento, cuja finalidade é a de representar para 

recuperar a informação.  

  

Segundo explicam em maiores detalhes Chowdury e Chowdury (2007), a 

lista de cabeçalho de assuntos é uma lista alfabética, de termos e expressões 

com referências cruzadas e notas, que podem ser usados para representar os 

assuntos de um conteúdo informacional. Apesar de serem arranjados 

alfabeticamente, os termos ou expressões são semanticamente relacionados. 

Essas listas foram desenvolvidas para complementar a classificação 

bibliográfica e também podem ser usadas na busca ou navegação em uma 

coleção. Para os autores, o exemplo mais proeminente é a lista de Cabeçalho 

                                                 
2
 Shialy Rammarita Ranganathan (1897-1972), foi um matemático e bibliotecário indiano, considerado o 

pai da teoria da classificação facetada, que será melhor detalhada no capítulo seguinte dessa 
monografia. 



de Assuntos da Biblioteca do Congresso Americano, denominada na língua 

original de Library of Congress Subject Headings (LCSH), que se baseia nos 

seguintes princípios fundamentais: na uniformização, unicidade conceitual, 

especificidade e consistência quanto à forma e estrutura dos cabeçalhos, 

termos e expressões, principalmente aqueles similares, além de atender às 

necessidades dos usuários, orientar-se pela a garantia literária e manter a 

estabilidade nas alterações que são realizadas estritamente quando 

necessárias e não sem antes medir o seu impacto nos sistemas de informação. 

 

e) Taxonomias: vocabulários controlados formados por termos preferenciais, 

organizados em estruturas hierárquicas ou poli hierárquicas.  

 

Currás (2010, p. 55 a 78) reúne diversos conceitos de taxonomia com diferentes 

propósitos, todos importantes para a sua compreensão, quais sejam: 

 

 um campo da ciência que classifica a vida, isto é, toda ideia e atividade 

humana,  

 uma linguagem controlada, ou seja, uma lista organizada de palavras e 

frases, ou sistemas de notação que se usam para iniciar um processo de 

indexação e recuperação de informação,  

 um esquema de navegação ordenado hierarquicamente,  

 trata de estruturas conceituais adequadas para seu uso na web semântica,  

 organiza de forma ordenada documentos de temática variada, criando níveis 

taxonômios apropriados para o processamento informático,  

 cria ordem no caos de unidades conceituais, advindas de documentos 

variados, e, por fim,  

 uma aplicação web para gestão de linguagens documentárias orientada 

especificamente para o desenvolvimento de tesauros hierárquicos que pode 

ser usado no desenvolvimento de estruturas de navegação da web ou como 

complemento articulador num gestor de conteúdos.  

 

Currás (2010, p.68) ainda dá destaque para taxonomia corporativa como eixo 

principal de uma arquitetura de informação empresarial cujo foco é a gestão do 

conhecimento, sua organização e suas peculiaridades. Com isso concordam Campos e 

Gomes (2008), para quem as taxonomias são estruturas classificatórias que servem de 



instrumento para a organização e recuperação de informação em empresas e instituições. 

Estão sendo vistas como meios de acesso atuando como mapas conceituais dos tópicos 

explorados em um serviço de recuperação. O desenvolvimento de taxonomias para o 

negócio da empresa tem sido um dos pilares da gestão da informação e do 

conhecimento. 

 Bravo (2011) afirma que as taxonomias são hierarquias semânticas que 

priorizam a navegação e, para tanto, sua aplicação em meio digital. Quanto à estrutura, 

podem classificar uma área temática ou o conteúdo de um sítio na web com o fim de 

organizá-los a partir de determinadas propriedades ou características. Para isso, requer-

se uma análise conceitual que diferencie as propriedades e características dessa área 

temática ou sítio na web, assim como de suas áreas menores.  Entretanto, em sua 

concepção clássica, a taxonomia aplica um critério monohierárquico no estabelecimento 

do sistema de classificação, ou seja, cada uma das classes que a compõem só pode 

ocupar um único lugar na estrutura hierárquica. 

 Na avaliação de Bravo (2011), a maior parte das definições e abordagens 

sobre taxonomia restringe sua aplicação aos contextos digitais e, mais especificamente, 

ao desenvolvimento de sítios na web. Nesse caso, consideram que são sistemas para 

organizar o conteúdo em sítios na web, intranets ou portais com o fim de desenvolver 

sistemas de busca, facilitar a navegação e exploração, assim como o descobrimento de 

recursos de informação. As taxonomias, entretanto, mais que nos conteúdos, se focalizam 

nos usuários. O conteúdo em um sítio na web de uma organização é bastante complexo, 

pois pode ser classificado pelas funções, pelos produtos ou serviços, pelos 

departamentos, pelos lugares, pelas pessoas, dentre outras formas. Assim mesmo, as 

taxonomias se caracterizam por sua estrutura dinâmica e flexível.  

Modelos de Relacionamentos:  

a) Ontologias: Moreira, Alvarenga e Oliveira (2004) reúnem algumas das definições mais 
comuns sobre ontologia, abaixo:  

 é um sistema conceitual informal a partir de uma base de conhecimento 

concreta,  

 é uma representação de um sistema conceitual que utiliza uma teoria lógica,  

 é um vocabulário utilizado por uma teoria lógica,  

 é uma especificação de uma conceitualização.  

Apesar disso, ainda é a definição de Gruber (1993, p. 193) que é a mais 



disseminada entre os especialistas até os dias de hoje. Para o autor, uma ontologia é uma 

especificação explícita de uma conceitualização que, por sua vez, é composta por 

objetos, conceitos e outras entidades que existem em uma determinada área e as 

relações que ocorrem entre elas. Desse modo, permitem organizar, classificar, recuperar, 

compartilhar e reutilizar informações em ambientes digitais. Tal qual os tesauros, as 

ontologias também são constituídas por um conjunto de termos estruturados 

hierarquicamente, formando uma estrutura de classes e subclasses. 

Chowdhury e Chowdhury (2007) afirmam que, no contexto da web, ontologias 

proveem um conhecimento compartilhado de um domínio que é necessário para 

compreender diferenças e conotações dos termos, assim como para facilitar a 

interoperabilidade no processamento de dados pelos computadores. Com isso, concorda 

Bravo (2011), para quem, dadas as características das ontologias, elas se constituem na 

ferramenta fundamental para o desenvolvimento da web semântica, dado que permitem 

capturar o conhecimento de um modo genérico e formal de maneira que possa ser 

compartilhado e reutilizado. 

b) Redes semânticas: conjunto de termos que representam conceitos, modelados a partir 

de uma notação gráfica composta por nós interconectados. As redes semânticas podem 

ser utilizadas para a representação do conhecimento ou como ferramenta de apoio para 

sistemas automatizados de inferências sobre o conhecimento.  

c)Tesauros: sistemas de organização do conhecimento que permitem a organização de 

termos descritores a partir de relações lógico-semânticas de ordens hierárquicas, 

equivalentes e associativas. 

Toutain (2006, p. 22) define o termo tesauro como “vocabulário controlado, 

compreendido como estruturas terminológicas, que visa padronizar a linguagem, em 

serviços de informação, cobrindo um domínio especifico do conhecimento, traduzido de 

uma linguagem natural para uma linguagem de máquina”. 

Os tesauros são formados por estruturas conceituais complexas de relações 

semânticas que permitem ao usuário acessar e associar conceitos a partir de descritores 

que possam representar sua necessidade de informação. As estruturas caracterizadas 

nos tesauros só permitem a recuperação de documentos que possuem tais relações 

descritas em seu contexto inicial de representação. Ressalta-se que o incremento das 

relações de equivalência e associativas no repertório terminológico possibilita maior 



aproximação entre o tesauro e a linguagem de busca do usuário, condição essa de suma 

importância para o adequado desempenho do instrumento terminológico em sistemas 

automatizados de informação (BOCCATO, 2011).  

Dentre as principais funções de um tesauro, segundo Lancaster (2004), destacam-

se o controle de sinônimos e quase sinônimos e a distinção de homógrafos. O tesauro 

possibilita, ainda, a facilidade na condução da busca por intermédio dos termos 

relacionados e das referências cruzadas de maneira a permitir uma consistência melhor 

da indexação e do transporte da linguagem de busca para a linguagem de indexação. 

Dessa maneira, o tesauro pode reduzir o tempo e aumentar a eficiência nas atividades de 

indexação e recuperação da informação. 

Na internet presencia-se a evolução dos tesauros a partir do uso de linguagens de 

marcação, como o XML (eXtensible Markup Language), na construção de tesauros 

navegáveis, permitindo a migração de tesauros tradicionais a formatos inteligíveis por 

máquinas, que propicia o intercâmbio e a interoperabilidade entre sistemas de 

organização do conhecimento. O SKOS-Core (Simple Knowledge Organization System), 

iniciativa do World Wide Web Consortium (W3C) é um esquema suportado no RDF 

(Resource Description Framework) que atende tais finalidades a partir do 

desenvolvimento de especificações e normas que proporcionam um modelo para 

representar a estrutura conceitual básica e o conteúdo de sistemas de organização do 

conhecimento, tais como os tesauros, sistemas de classificação, listas de cabeçalhos de 

assunto, taxonomias e outros vocabulários controlados similares na Web Semântica 

(GRUPO DE TRABAJO DEL W3C, 2010). 

Além dos tipos descritos acima, os estudos de Hodge (2000) e Moreiro González 

(2011, p. 42) apontam para as listas de termos, tais como:  

a) Lista de autoridades: lista de termos usada para controlar a variedade de 

nomes para entidades. Em geral, esse tipo de Sistema de Organização do 

Conhecimento (SOC) não inclui uma organização nem uma estrutura complexa, 

a apresentação pode ser alfabética ou organizada por um esquema de 

classificação superficial.  

b) Glossários: lista de termos, em geral, com definições, relativos a um assunto 

especifico ou um trabalho particular. 



c) Dicionários: listas de palavras em ordem alfabética e suas definições. Seu 

escopo é mais geral que os glossários. Podem prover informações sobre a 

origem de uma palavra, variações quanto à morfologia e a escrita da palavra, 

bem como, os múltiplos significados dentre as disciplinas.  

d) Índices toponímicos: dicionários de termos relativos a lugares geográficos.  

  

 Boccato (2011) ressalta a presença das folksonomias como um sistema social de 

organização do conhecimento aplicável também no contexto da internet. Moreiro 

González (2011) acrescenta que é um sistema de indexação colaborativo e social, 

mediante a utilização de rótulos simples ou palavras-chave livres sem quaisquer 

hierarquias ou relações entre elas, sendo algumas de suas principais funções o fato dos 

usuários poderem ordenar sua informação para que, posteriormente, possam recuperá-la 

ou compartilhá-la, assim como agilizar a representação da informação por usuários leigos 

que são inexperientes quanto ao uso de complexos Sistemas de Organização do 

Conhecimento (SOC). No entanto, entre as suas maiores desvantagens, citam-se a 

carência de controle das palavras-chaves, principalmente dos sinônimos, a ausência de 

hierarquias ou associações entre elas e, principalmente, a ambiguidade na representação 

da informação e conteúdos informacionais. 

 

 Não obstante a diversidade de tipos, as linguagens documentárias e, 

analogamente, boa parte dos demais Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC), 

possuem ao menos três elementos básicos, segundo Gardin et al. (apud Cintra, 2002, p. 

35-36): 

 um léxico, identificado como uma lista de elementos descritores, devidamente 

filtrados e depurados; 

 uma rede paradigmática para traduzir certas relações essenciais e, geralmente 

estáveis, entre descritores; e 

 uma rede sintagmática destinada a expressar as relações contingentes entre os 

descritores, relações que são válidas no contexto particular onde aparecem. 

 

 Nesse sentido, os Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC) podem 

possibilitar a comunicação sistema-usuário, pois funcionam como instrumentos auxiliares 

no processo da representação da informação e, por essa razão, são instrumentos 

essenciais na atividade de indexar e recuperar documentos (OLIVEIRA, 2012). 

 



Campos (2004) analisa as principais teorias que fundamentam a organização da 

informação e a representação do conhecimento nas áreas de ciência da informação, 

ciência da computação e da terminologia.  Da ciência da informação, a autora analisa as 

teorias ligadas à representação de sistemas de conceitos, como a teoria da classificação 

facetada de Ranganathan e a teoria do conceito de Dahlberg, que possibilitam a 

representação de domínios de conhecimento. Da ciência da computação, investiga os 

modelos representacionais associados à modelagem de sistemas de banco de dados, 

mais especificamente o modelo orientado a objetos, além de um campo mais recente que 

repensa as possibilidades representacionais e de organização de domínios de 

conhecimento que é a ontologia formal. Da teoria da terminologia, os princípios 

estabelecidos para a determinação de conceitos e suas relações apresentadas por 

Wüster e seus seguidores. 

  

Segundo Campos (2004), os mecanismos de representação de conhecimento 

permitem que processos de formalização sobre os objetos e suas relações, em contextos 

predefinidos, possam ser facilmente representados. No âmbito da ciência da informação, 

possibilitam a elaboração de linguagens documentárias verbais e notacionais, visando à 

recuperação de informação e à organização dos conteúdos informacionais de 

documentos. No âmbito da ciência da computação, servem para auxiliar a implementação 

de estruturas computáveis. No âmbito da terminologia, esses mesmos mecanismos 

permitem a sistematização dos conceitos e, consequentemente, a elaboração de 

definições consistentes. 

  

Para Francelin e Kobashi (2011), na área de organização da informação e do 

conhecimento, existe um conjunto variado de tendências teórico-epistemológicas e 

teórico-metodológicas sobre o conceito, que são, em suma, as seguintes:  

a) o conceito que é abordado majoritariamente para fins operacionais para a 
construção ou análise de instrumentos, tais como classificações, tesauros e 
ontologias,  
b) a Teoria do Conceito de Dahlberg, a Teoria Geral da Terminologia e a Teoria da 
Classificação Facetada de Ranganathan,  
c) as abordagens lógicas, voltadas para a organização de sistemas de conceitos 

fundamentados na lógica aristotélica, mais bem representada pelas categorias, e pelo 
princípio de fixação da linguagem ou conceitos por meio de juízos e proposições 
verdadeiras, características básicas da filosofia analítica e do positivismo lógico,  
d) as principais linhas de força teórico-metodológicas estão centradas em Dahlberg, 
Ranganathan e Wüster, com forte influência da lógica filosófica.  



 A seguir, serão detalhadas algumas dessas aplicações teóricas, metodológicas e 

técnicas que fundamentam a organização e representação do conhecimento, 

principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento e uso dos Sistemas de 

Organização do Conhecimento (SOC).  

 

Dahlberg (1978) alerta também sobre a importância da definição dos conceitos. A 

autora explica que uma definição é a explanação do sentido da palavra ou a simples 

descrição de um objeto, é ainda uma limitação ou uma colocação de limites, seja de um 

conceito ou uma ideia. As definições podem ainda ser reais ou nominais. A definição real 

se relaciona com o conhecimento do objeto contido em determinado conceito e a nominal 

procura fixar o uso de determinada palavra.  

  

Para Campos (2004), tanto a teoria do conceito quanto a da terminologia permitem 

a sistematização de conhecimentos e possuem diretrizes para a elaboração de definições 

e, por isso, trabalham no âmbito ontológico do conhecimento. Entretanto, a teoria da 

terminologia utiliza o método indutivo para pensar um dado contexto. Para Wüster, os 

conceitos (objeto/entidade/instância) associam-se um em relação aos outros, formando 

um sistema de conceitos. Entretanto, o sistema é formado a partir da análise do próprio 

conceito e não do contexto em que ele está inserido. O contexto é visto como um a priori 

que só é possível identificar a partir do próprio conteúdo conceitual. Na terminologia, não 

se fala sequer em categorias ou universais. Por sua vez, a teoria do conceito introduz 

uma metodologia que poderia ser denominada híbrida, de modo a agregar o método 

dedutivo e indutivo para pensar o particular como um todo e o todo possuindo 

particulares. Dahlberg, em sua teoria, apresenta categorias para representar contextos e, 

logo depois, analisa os conceitos de um contexto na perspectiva de ordená-los no interior 

dessas categorias. A princípio, sabe-se da existência das categorias (universais); 

entretanto, chega-se a elas, a partir de um processo indutivo de análise do conceito. 

  

 

 

 

 

 

 

 



7. METODOLOGIA:  

a) Pesquisa bibliográfica para levantamento do referencial teórico utilizados nos 

instrumentos de controle terminológico;  

b) Pesquisa documental para identificar as características dos instrumentos de 

controle terminológico utilizados pela Câmara dos Deputados;  

c) Pesquisa de campo e entrevista com os usuários dos instrumentos 

terminológicos e produtores da informação na Câmara dos Deputados.  

 

 
8. CRONOGRAMA 
 

Etapa Duração 

Pesquisa bibliográfica  Abril  2016 a Junho 2016 

Pesquisa documental  Abril 2016 a Junho 2016 

Elaboração de instrumentos de coleta de 
dados 

Julho 2016 a Setembro de 2016 

Realização das entrevistas Outubro de 2016 a Dezembro de 2016 

Análise dos dados coletados Janeiro  de 2017 a  Junho 2017 

Redação de textos Julho de 2017 a Dezembro 2017 

Encerramento do Projeto Janeiro de 2018 a Abril de 2018 

Duração total 24 meses 
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